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Saker til behandling  

ADM-7/19 
Relokalisering av kommunale enheter 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  19/01321-5 
Saksgang  Møtedato 
1 Arbeidsmiljøutvalget 2019   
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 51/19 22.08.2019 
3 Administrasjonsutvalget 7/19 28.08.2019 
4 Formannskapet 42/19 28.08.2019 
5 Kommunestyret   
 
 
 
Innstilling fra HTM publiseres på nettbrett og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Enhetene som i dag er lokalisert i Myrveien 16 (Kommunalteknikk) og 
Skoleveien 3 (Eiendom), samt Prosjekt - samlokaliseres på Bjørnebekk iht. 
alternativ 1. 

2. Endelig lokalisering av øvrige tjenester/firma, som i dag er lokalisert i 
Skoleveien 3, 1. etasje, vurderes nærmere når planleggingen har kommet 
lengre og ses i sammenheng med nye kommunale lokaler i Ås sentrum. 

3. Prosjektet innarbeides i Handlingsprogram 2020-23 med en kostnadsramme 
på 125 mill. kroner. 

4. Eiendommen i Myrveien 16, samt Brekkeveien 10 (Hangartomta), forberedes 
for salg før prosjektet igangsettes. Eventuelt salg vurderes når antatt 
markedsverdi er kjent.  

5. Skoleveien 3 («det gule huset») rives når prosjektet er ferdigstilt. 
 
 
Ås, 09.08.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-22-08-2019.350480.MD1I618961o2e3d.pts.html
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Tidligere politisk behandling: 
HTM-Sak 82/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
F-Sak 87/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
K-Sak 43/18 Åsgård skole. Konsept 
K-Sak 83/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har utredet ulike lokaliseringsalternativer for kommunale enheter som 
blir berørt av andre politiske vedtak og tidligere utredninger. Dette gjelder følgende 
saker: 
 
Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
Det er tidligere utredet en relokalisering av lagerbygget som i dag ligger i 
Brekkeveien 10 (Hangarbygget).   
 
Formannskapets utsettelsesvedtak 07.11.2018 (F-Sak 87/18):  
 
«Saken utsettes og det bes om en sak der også andre lokaliseringer av virksomhet 
og lagerbygg vurderes. Ny sak legges frem for HTM innen 1.5.2019 og deretter 
formannskapet.» 
 
Skoleveien 3 - «det gule huset»  
I forbindelse med behandlingen av reguleringsplanen for Åsgård skole er «det gule 
huset», Skoleveien 3, vedtatt revet.  
 
Kommunestyrets vedtak med presisering 21.11.2018 (K-43/18): 
………….. 
«c. Det gule huset (Stallen) rives.» 
………….. 
 
Myrveien 16 
I behandlingen av Sentrumsplanen er området i Langbakken foreslått regulert til 
boligformål. Dette betyr at kommunens lokaler i Myrveien 16 bør relokaliseres. 
 
Rådmannen har derfor utredet en samlet lokalisering av enhetene Kommunalteknikk 
og Eiendom. I tillegg er det samtidig sett på å samlokalisere Prosjekt som i dag er i 
Moerveien 10, og som må flytte ut når leieavtalen utløper (31.12.2022). 
 
Fakta i saken: 
Dagens lokaler 
Kommunalteknikk er i dag lokalisert i Myrveien 16 og i Brekkeveien 10 
(Hangartomta). Bygningsmassen i Myrveien 16 består av ett kombinasjonsbygg som 
har en administrasjonsdel og en lager-/garasjedel. Bygget har en grunnflate på ca. 1 
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665 m² BTA og en andre etasje (på hver side) på til sammen ca. 600 m² -dvs. samlet
ca. 2 265 m² BTA. I tillegg er det en mindre plasthall satt opp på tomten.

Eksisterende hangarbygg i Brekkeveien 10 har et areal på 1 182 m². Det vurderes at
ved etablering av et nytt, effektivt, lager, kan arealet reduseres til ca. 800 m² BTA.

Eiendom er i dag lokalisert i Skoleveien 3 («det gule huset») og på Bjørnebekk.
Skoleveien 3 har et areal på ca. 633 m² BTA. Avdelingene «Drift» og «Vedlikehold»
disponerer følgende bygg på Bjørnebekk pr i dag (ca. 835 m² BTA):

Bygningene inneholder verksted, lager, driftskontor og spise-/møterom.

I tillegg til Eiendom, er følgende enheter lokalisert i Skoleveien 3:
Landbrukskontoret
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat(FIKS)
Visit Follo
PURA

Det er i denne utredningen forutsatt at disse enhetene relokaliseres sammen med
Eiendom. Etter som det er snakk om begrenset arealbehov, anbefales det at endelig
lokalisering vurderes på nytt når planleggingen har kommet lengre og at dette også
ses i sammenheng med nye kommunale lokaler i Ås sentrum (eid eller leid).
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Prosjekt er i dag lokalisert i leide lokaler i Moerveien 10 og disponerer ca. 240 m² 
BTA i 3. etasje. 
 
Virksomheten 
Kommunalteknikk består av en administrativ del som i stor grad er rettet mot 
innbyggerne i Ås kommune. I tillegg består virksomheten av operativ virksomhet på 
kommunens veier, utearealer og VA-nett, slik som snøbrøyting, plenklipping og 
daglig vedlikehold på kommunens vei- og ledningsnett. Oppgavene utføres av 
kommunens egne ansatte i kombinasjon av innleid personell, spesielt knyttet til 
snørydding. Snøryddingen er i dag organisert slik at denne utføres av egne ansatte i 
Ås sentrum og omliggende områder, mens den utføres av eksterne i områdene nord i 
kommunen. 
 
Eiendom utfører drift og vedlikehold på kommunens bygg, mens Prosjekt 
gjennomfører kommunens byggeprosjekter. 
 
Samlet behov 
Rådmannen har i denne utredningen tatt utgangspunkt i de arealene som er i dag. 
Det er ikke foretatt noen endelig vurdering av hvor mye areal man trenger ved en 
samlokalisering av de tre enhetene. Basert på dagens arealer vil man trenge ca. 1 
500 m² BTA med kontorlokaler og ca. 2 500 m² BTA med garasje/lager (i tillegg til 
dagens lokaler på Bjørnebekk). Det forutsettes at plasthallen i Myrveien 16 kan 
flyttes til ny lokasjon. 
 
Mulig framtidig lokalisering 
Rådmannen har vurdert følgende mulige lokaliseringer: 

 Alternativ 1 – Bjørnebekk 
 Alternativ 2 – Skuterudsletta 
 Alternativ 3 – Holstad 
 Alternativ 4 – Bølstadområdet 
 Alternativ 5 – Nygårdskrysset  
 Alternativ 6 – Korsegården 

 
Hvert alternativ er vurdert ut fra følgende kriterier: 

 Tomteforhold 
 Tilgjengelighet 

o For ansatte 
o For publikum 
o Kollektivtilbud 
o Veiforhold 

 Økonomi 
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Vurdering: 
 
Alternativ 1 – Bjørnebekk 
Tomteforhold 
Ås kommune eier ca. 60 dekar på Bjørnebekk. Tomten er regulert til «Offentlig eller 
privat tjenesteyting». Den er god plass for å etablere den bygningsmassen det er 
behov for på Bjørnebekk og tomten er godt egnet til formålet.  
 
Tilgjengelighet 
Tomten på Bjørnebekk ligger ca. 4,2 km unna Ås sentrum. Det går én buss i timen 
fra Ås stasjon til Bjørnebekk. Det er mulig å gå eller sykle fra Ås sentrum til 
Bjørnebekk via mindre veier i boligområder og langs gang- og sykkelsti. Avstanden 
fra Ås sentrum og dårlig kollektivdekning vil innebære at transport til og fra jobb, 
møter og besøk fra publikum stort sett vil foregå med bil. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). Det er investert en 
del i ny infrastruktur i området de senere årene og området er relativt godt utbygd, 
men det må påregnes kostnader til ny infrastruktur. Infrastrukturkostnader er grovt 
estimert til ca. 10 mill. kroner. Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 125 mill. 
kroner. Summen vil muligens kunne reduseres dersom noe mer av eksisterende 
bygningsmasse på Bjørnebekk kan benyttes/omdisponeres. 
 
 
Alternativ 2 – Skuterudsletta 
Tomteforhold 
Den tidligere grusbanen på Skuterudsletta er vurdert som et mulig alternativ. Tomten 
må ev. erverves. Tomten er regulert til «Friluftsområde» og må ev. omreguleres. Det 
er vurdert at tomten har plass nok for å etablere den bygningsmassen det er behov 
for.  
 
Tilgjengelighet 
Skuterudsletta er vurdert som et alternativ til Bjørnebekk øst for Ås sentrum. Tomten 
ligger noe nærmere Ås sentrum (ca. 3,7 km) og har betydelig bedre kollektivdekning 
pga. 10 min intervall på bussen mellom Drøbak og Ski. Det er fortau og 
gang/sykkelsti fra Ås sentrum og nesten fram til tomten. Det må etableres en 
forbindelse fra lysløypa/sykkelstien og Fylkesveien. Avstanden fra Ås sentrum vil 
innebære at en god del transport til og fra jobb, møter og besøk fra publikum vil 
foregå med bil i tillegg til kollektivt. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Det må legges infrastruktur til tomten. Vann og avløp må kobles til i området ved 
Steinerskolen. I tillegg må det etableres ny trafo eller legges kabel fra eksisterende 
trafo. Totale infrastrukturkostnader er grovt estimert til ca. 30 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 145 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv.  
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Alternativ 3 – Holstad 
Tomteforhold 
På østsiden av Fylkesveien nord for E18, er det en tomt som er regulert til næring. 
Tomten må ev. erverves. Tomten er ikke stor, men det er vurdert at tomten kan ha 
plass nok for å etablere den bygningsmassen det er behov for.  
 
Tilgjengelighet 
Holstad er vurdert som et alternativ mer midt i kommunen. Tomten ligger ca. 4,7 km 
fra Ås sentrum og ca. 8,3 km fra Vinterbro og ca. 4,1 km fra Nygårdskrysset. Det er 
bra kollektivdekning pga. 10 min intervall på bussen mellom Drøbak og Ski. Det er 
fortau og gang/sykkelsti fra Ås sentrum, Ski og Nygårdskrysset. Ulempen med 
tomten er at det er relativt langt til alle områdene i kommunen med konsentrert 
bebyggelse. Dette vil i praksis si at det blir lang avstand både for ansatte og 
besøkende, enten de bor i kommunen eller pendler fra andre kommuner. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Det må legges infrastruktur til tomten. Det er mulig å koble seg til vann og avløp i 
nærheten av tomten. Det forutsettes at eksisterende trafo kan oppgraderes. Totale 
infrastrukturkostnader er grovt estimert til ca. 15 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 130 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv. 
 
Alternativ 4 – Bølstadområdet 
Tomteforhold 
Det er ikke identifisert en konkret tomt, da området består av skog, 
landbrukseiendommer og noe spredt boligbebyggelse. En tomt må ev. erverves og 
det må gjennomføres en reguleringsprosess.  
 
Tilgjengelighet 
Området rundt Bølstad er vurdert da alternativet har vært nevnt tidligere som et 
alternativ mer midt i kommunen. Bølstad ligger i et område hvor det i dag ikke finnes 
et kollektivtilbud. Veien til området er smal og svingete. Det er ikke noen form for 
gang- eller sykkelvei i området. Bølstad ligger langt fra alle områdene i kommunen 
med konsentrert bebyggelse og praktiske arbeidsoppgaver. Eneste alternativ for å 
komme seg til og fra området er med bil. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Det er ikke identifisert en konkret tomt i området, men det må påregnes betydelige 
kostnader til infrastruktur (elkraft og VA) da området er lite utbygd. Totale 
infrastrukturkostnader er grovt estimert til ca. 50 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 165 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv. Tomtepris antas å være lav.  
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Alternativ 5 – Nygårdskrysset 
Tomteforhold 
Det er ikke identifisert en konkret tomt, men et relativt stort område er regulert til 
næring. En tomt må ev. erverves.  
 
Tilgjengelighet 
Området rundt Nygårdskrysset er vurdert som et alternativ midt i kommunen. Det er 
relativt god kollektivdekning i området, selv om det ikke er direkte forbindelse fra Ås 
sentrum (må via Ski). Det er gang/sykkelsti fra Ås sentrum, men avstanden (ca. 10,4 
km) er såpass stor at dette kun er aktuelt for noen få. Reisende med tog kan gå av 
på Ski og ta bussen til Nygårdskrysset. Et alternativ ved Nygårdskrysset vil 
sannsynligvis i stor grad være basert på bruk av bil. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Det er ikke identifisert en konkret tomt i området. Området er godt utbygd, men det 
må påregnes noen kostnader til infrastruktur. Totale infrastrukturkostnader er grovt 
estimert til ca. 20 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 135 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv. Tomtepris antas å være høy. 
 
Alternativ 6 – Korsegården 
Tomteforhold 
Området rundt Korsegården er vurdert som en aktuell lokalisering. Det er imidlertid 
mangel på tilgjengelige tomter i området. Et mulig alternativ kan være området på 
nordsiden av Fylkesveien, som tidligere var tenkt benyttet til ny brannstasjon. En 
etablering i dette området vil medføre nedbygging av matjord.  
 
Tilgjengelighet 
Området rundt Korsegården er vurdert som et aktuelt alternativ. Området ligger ca. 
2,8 km fra Ås sentrum. Det er bra kollektivdekning pga. 10 min intervall på bussen 
mellom Drøbak og Ski. Det er fortau og gang/sykkelsti fra Ås sentrum. Området 
ligger nærmest Ås sentrum av alternativene og vil sannsynligvis føre til minst 
transport med bil. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Området er relativt godt utbygd, men det må påregnes kostnader til infrastruktur. 
Totale infrastrukturkostnader er grovt estimert til ca. 30 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 145 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv. Tomtepris antas å være høy. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Alternativ 1 på Bjørnebekk vil totalt sett være det rimeligste alternativet. Dette skyldes 
at dette er den eneste tomten Ås kommune eier som er egnet og som har plass for å 
dekke behovet. Basert på erfaringspriser er investeringsbehovet grov anslått til 125 
mill. kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
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Verdien av kommunens tomt i Myrveien 16 er grovt vurdert til 25-30 mill. kroner. 
Dette forutsetter salg til boligformål. 
 
Det er ikke gjort noen vurdering av kostnadene og mulighetene for å erverve tomter 
for alternativene 2-6. Dette krever at man foretar mer konkrete henvendelser mot 
potensielle grunneiere. Det vurderes at tomteprisen vil ligge i området 1 000-1 500 
kroner pr/kvadratmeter. Samlet arealbehov for tomta antas å være ca. 10 daa.  
 
For alternativene 4-6 er det også mer uklart hva som er behovet knyttet til 
infrastruktur (vann, avløp, el. og vei). 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Bjørnebekk er den eneste tomten Ås kommune eier som er egnet for lokalisering av 
de aktuelle enhetene. Alternativet (nr. 1) blir også det rimeligste alternativet, da man 
slipper erverv av tomt. I tillegg er tomten regulert til «Offentlig eller privat 
tjenesteyting» noe som gjør at man slipper å omregulere tomten. 
Bjørnebekk har dårlig kollektivdekning og avstanden til Ås sentrum gjør at en stor del 
av transporten vil måtte foregå med bil.  
 
Ved en relokalisering er det ønskelig å samle mest mulig av tjenestene som har 
mange kontaktflater og mye samhandling i dag. Eiendom har allerede en betydelig 
aktivitet på Bjørnebekk. Ved beregning av alternativ 2-6 er ikke eksisterende arealer 
på Bjørnebekk medtatt. For å oppnå mest mulig effektiv drift bør drifts- og 
vedlikeholdsavdelingen samlokaliseres med resten av enheten. Dersom det skal 
gjennomføres må alternativ 2-6 tillegges et areal på ca. 800 kvm eller ca. 17 mill. kr. 
 
Alternativene som har beliggenhet langs Fylkesvei 152 (alternativ 2,3 og 6) har best 
kollektivdekning. Hvis man ønsker å gå for et av disse alternativene bør det gjøres en 
grundigere vurdering av totale kostnader inklusive eiendomserverv. 
 
Alternativ 4, Bølstadområdet, vurderes som uaktuelt, da det ikke finnes kollektivtilbud 
langs Fylkesvei 56. I tillegg er veien smal og svingete og ikke tilrettelagt for gange og 
sykkel. 
 
Alternativ 5, Nygårdskrysset, vurderes som lite aktuelt pga. avstand og 
kommunikasjons til annen kommunal virksomhet i kommunen.  
 
Alternative løsninger: 
Det er ikke utredet alternativer med delt lokalisering i denne saken. Kommunen er 
ikke tjent med å spre aktiviteten utover i flere små enheter. Det øker administrasjon, 
driftskostnader og reduserer den daglige kontakten og muligheten for å bedre 
samhandling mellom de ulike tjenestene. 
 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at enhetene Kommunalteknikk, Eiendom og Prosjekt 
samlokaliseres iht. alternativ 1 på Bjørnebekk. Dette er den eneste tomten som 
kommunen eier og som dekker behovet. Alternativ 1 har også lavest 
investeringsbehov. 
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Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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ADM-8/19 
Lærlinger i Ås kommune - orientering 
 
Saksbehandler:  Wenche Vedhugnes Saksnr.:  19/00289-35 
Saksgang  Møtedato 
1 Administrasjonsutvalget 8/19 28.08.2019 
2 Formannskapet 48/19 28.08.2019 
3 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
Redegjørelsen om lærlinger i Ås kommune tas til orientering. 
 
Ås, 06.07.2019 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 
Rådmann Kommunalsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: Ingen 
 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2018, sak 91/18 verbaldel punkt 16, der det 
fremkommer at kommunen opprettholder mål om 2 lærlinger per 1000 innbygger. 
 
Kommunestyret ber rådmann legge fram en sak som redegjør for hvordan og når 
dette målet om 2 lærlinger per 1000 innbygger skal oppnås, jf. vedtak i møte 
08.05.2019 sak 18/19. 
 
Historikk 
I 1996 hadde Ås kommune mål om 1 per 1000 innbygger. Kommunen hadde i 1996 
12 og året etter 10 lærlinger. I årene deretter sank imidlertid antall kvalifiserte søkere 
til lærlingplasser betraktelig trolig som følge av at flere valgte å ta studiekompetanse 
og videre studier på høyskole/universitet. I tillegg var det få arbeidsplasser som var 
godkjent som opplæringssted for lærlinger. Rundt år 2000 var kommunen tilsluttet en 
opplæringsring (som fylket også deltok i) som bidro med administrering/organisering. 
Opplæringsringen opphørte rundt år 2003. Kommunen tok da selv over 
administrering/organisering gjennom organisasjon og personal. Avdelingen hadde fra 
2003 5,5 årsverk og hadde da rundt 4 lærlinger. 
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Kommunen hadde frem til 2011 fra 3 til 6 lærlinger per år. Tidligere var flertallet av 
lærlingeplasser i helsefaget, mens nå er det flest lærlinger i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. I 2014 hadde kommunen 8 lærlinger og kommunestyret 
vedtok å øke målet til 2 per 1000 innbygger fra 2015. Fra 2015 til 2018 økte antall 
lærlinger til 31.  
 
I følge statistikk fra Akershus fylkeskommune har Ås kommune flest antall lærlinger 
per 1000 innbygger (1,57), målt 15. januar 2019. 
 
Kommunen er godkjent lærebedrift for 6 fag; helsearbeiderfaget, barne- og 
ungdomsarbeiderfaget, dataelektronikerfaget, IKT-servicefag, kontor og 
administrasjonsfaget og tømrerfaget.  
 
Personalressursene ved organisasjon og personal har ikke økt i takt med økning av 
antall lærlinger, økt antall årsverk/ansatte/ledere i Ås kommune og oppgaver som er 
tillagt staben. Dette har medført at avdelingen, med sine 6 årsverk, dessverre har 
måtte nedprioritere oppgaver over år. Dette til tross for at arbeidsprosesser er 
effektivisert i årenes løp. Det er behov for økte personalressurser allerede med 
dagens antall lærlinger. Trass i godt samarbeid med veiledere ute på 
arbeidsplassene er det et betydelig arbeid som må legges ned for å bistå slik at flere 
av de unge lærlingene forstår/mestrer arbeidslivets regler og krav og kommer 
gjennom lærlingeløpet. 
 
Vurdering: 
 
Hva gjøres for å nå målsetting om minst 2 lærlinger pr 1000 innbygger? 
 
For å nå målet om 40 lærlinger trenger Ås kommune å ha både tilstrekkelig ressurser 
for å kunne lønne/administrere/veilede/håndtere økt antall lærlinger ute i tjenestene 
og sentralt i staben og ha kvalifiserte søkere som kan rekrutteres til lærlingplassene. 
HP/budsjett-rammer og personalressurser må stå i forhold til inntaket av lærlinger. 
 
Virksomheter og sentral stab jobber aktivt for at kommunen skal nå målet. 
Tjenestesteder avklarer hvert år om de har personell/ressurser og arbeidsområder til 
å dekke kompetansekravene i de enkelte fag slik at de kan bli godkjent lærested og 
øke antall lærlinger. Det er et godt samarbeid med Fagopplæringskontoret i 
Akershus. Faglige ledere og veiledere som skal følge opp at lærlingen når 
kompetansemålene, tilbys særskilt skolering. Veilederne gis et særskilt lønnstillegg i 
den tid de har veiledningsansvar. 
 
Hver vår legges det ut egne stillingsannonser for å rekruttere, det gjennomføres 
skolebesøk, det er lagd materiell blant annet lærlingevideo og reklameplakat (roll-up) 
som brukes på stands. Det er også laget materiell til helse og mestring som de har 
brukt ved jobbmesse, for å rekruttere nye lærlinger. Søkere som kun søker via web-
portalen Vigo vurderes også. Vigo er et nettsted for å søke videregående opplæring i 
skole eller bedrift/lærlingeplass.  
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Det gjennomføres samlinger for lærlinger ved oppstart og underveis i læreløpet der 
også veiledere/faglige ledere bidrar. Samtlige lærlinger får låne PC og skolefagbøker 
til bruk under læretiden. 
 
19 nye lærlingplasser ble utlyst. Ås kommune rekrutterer lærlinger fra samme marked 
som øvrige i Follo. Antall nye lærlinger fra høsten 2019 avhenger av dette markedet, 
men også av om søkerne er kvalifiserte, om kandidatene takker ja til tilbud om 
lærlingplass i Ås kommune og om de forblir lærlinger etter oppstart i tjenestene. 
 
Per 1. juli 2019 er det 15 nye lærlinger som har takket ja til tilbud om lærlingplass i Ås 
kommune. Det betyr at det fra høsten blir 34 lærlinger. Dersom det kommer flere 
kvalifiserte søkere i løpet av høsten vil de fortløpende blir vurdert til de ledige 
læreplassene. Vurderes de som kvalifiserte, vil de gis tilbud. 
 
Status første halvår 2019 
 
Første halvår 2019 hadde Ås kommune 33 lærlinger. Lærlingene var fordelt slik: 19 i 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, 10 i helsearbeiderfaget, 2 i dataelektronikerfaget 
(IT-avdelingen), 1 i kontor- og administrasjonsfaget (økonomiavdelingen) og 1 i 
tømrerfaget (eiendomsavdeling - vedlikehold). 13 av disse går opp til fagprøve (9 i 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, 3 i helsearbeiderfaget og 1 i kontor- og 
administrasjonsfaget). Samlet resultat fra fagprøvene er foreløpig ikke offentlige. 
 
Status ved inngangen til andre halvår 2019 
 

Lærlinger i Ås kommune andre halvår 2019 (utlyste plasser) 
Fag Nye lærlinger  

1. års lærling 
2. års 
lærlinger* 

Totalt 
antall 

Helsefagarbeiderfaget 6 (6 utlyst) 7 13 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 9 (12 utlyst) 9 18 
Dataelektroniker 0 (0 utlyst) 2 2 

Kontor/Adm.faget 0 (1 utlyst) 0 0 

Tømrerfaget 1 (0 Utlyst) 0 1 

Totalt antall 16 (19 utlyst) 18 34 

*) inkludert 2 forlengelser av kontrakt. 
 
Kommentar til tabellen:  
Barne- og ungdomsarbeiderfaget: Det har vært kontakt med videregående skoler og 
Veiledningssenteret i Follo for å spørre om det er noen som ikke har fått plass, men 
tilbakemeldingen er at alle har fått lærlingplass. Kontor/Adm.faget: Ingen har takket 
ja, men økonomi har tilbudt en elev praksis. Tømrerfaget er nytt fra i år og det ble 
tidlig i år inngått lærlingkontrakt. Kommunen har i dag 2 lærlinger i 
dataelektronikerfaget (IT) som berøres av IKT-samarbeidet i Follo og disse fortsetter 
læreløpet der frem til de tar fagbrev.  
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